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DŮVODY PRO OPATŘENÍ 

Zprovoznění Blanky je jedinečná šance začít s postupnými  změnami v dopravě v 
centrální části města, se zkvalitňováním veřejného prostoru a tím o něco více 
zhodnotit vynaložené investice na tuto dopravní stavbu. 
 
Zprovoznění vytvoří předpoklady pro: 
 
• odlehčení komunikací uvnitř města, zejména v oblasti mezi západní/severozápadní 

částí MO a Severojižní magistrálou díky nové atraktivnější stopě 
 

• odstranění některých bariér ve městě a vytvoření nových možností pro pohyb 
pěších a cyklistů  
 

• zvýšení atraktivity veřejného prostoru a zvýšení komfortu pro zastávky a uzly 
veřejné dopravy 
 

• aplikaci dílčích opatření pro zklidňování dopravy 
 

      =       NAPLNĚNÍ CÍLŮ STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ MĚSTA 
 

 
 



Z ČEHO VYCHÁZÍME 

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 1996  
 
I. Hlavní principy: 
 
Pro obsluhu centra města vytvářet takové podmínky, aby rozhodující část nároků na 
přepravu osob mohla být uspokojena hromadnou dopravou. Individuální 
automobilovou dopravu je v centru města naopak nutno účinně regulovat. V přepravě 
nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovací.  

Dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho 
technickou základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje. Při 
zajišťování přepravních potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj 
těch druhů doprav, které jsou příznivé pro tvorbu a ochranu životního prostředí.  

Zvláštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu pěších a dbát, 
aby dopravní systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti a osoby s omezenou 
pohyblivostí a se sníženými orientačními možnostmi.  



Z ČEHO VYCHÁZÍME 

Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008 
 
Strategický cíle 

 

I 2 ŘÍZENÍ A REDUKCE UŽÍVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

I 2.1 Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou Městského a silničního 
Pražského okruhu 

I 2.2 Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k 
centru narůstat  

I 2.3 Snížení negativních dopadů nákladní dopravy ve městě 

 

I 4 PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY 

I 4.1 Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě 

I 4.2 Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu, rozšiřování sítě cyklostezek 



Z ČEHO VYCHÁZÍME 

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy – ve stadiu zpracování 
 
Strategický cíl 4 - Mobilita 

Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, 
dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském i světovém měřítku, 
kvalitní propojenost a prostupnost veřejného prostoru, přírodních a krajinných prvků. 

Motto:    dopravní infrastruktura by se měla lépe chovat k městské pokladně (být  
efektivní), k městským prostorům a životnímu prostředí 

Vybrané dílčí politiky/programy 

4.4.1 Postupně dosáhnout souladu dopravy s kvalitou veřejného prostoru   

4.4.2 Zlepšit podmínky pro bezmotorovou dopravu 

4.4.3 Vytvořit nová městotvorná dopravní propojení 

 



SHRNUTÍ 

 

Dokumenty města směřují k vizi trvale udržitelného dopravního systému. 

Na místě je úvaha o změně přístupu od řešení dopravy (dopravních 'problémů') k 
řešení kvality života ve městě.  

Cílem je ovlivňovat úroveň a způsob užívání osobních automobilů v Praze tak, aby 
trvale klesal negativní vliv jejich provozu na prostředí města, zejména v centru, např. 
optimalizovat využití stávajících systémů a kapacit dopravní infrastruktury. 

‚Přednost lidem‘ – doprava uvnitř města v reakci na koncepci komunikačního systému 
– vědomé poddimenzování komunikací na kapacitní úroveň přijatelnou pro přilehlá 
území a co nejatraktivnější konkurenceschopná veřejná doprava, regulace 
automobilové dopravy v centru. 



Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK 



USNESENÍ RHMP č. 2165 ze dne 19. 11. 2013 

I . s o u h l a s í 
s návrhem přípravy akcí na komunikační síti hl. m. Prahy v souvislosti se zahájením 
provozu tunelového komplexu Blanka, uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení 
 
I I . u k l á d á 

… řediteli Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy 

1. připravit definování koncepčního záměru akcí, uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení v bodech 1. až 6. v rozsahu proveditelnosti pro roky 2014 a 2015 
2. zajistit koordinaci přípravy a realizace z hlediska souladu s definovanou koncepcí 
záměru vyplývající z bodu II.2.1. tohoto usnesení 

… řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

1. zjistit proveditelnost akcí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a následně 
zajistit realizaci proveditelných akcí, pokud možno k termínu zprovoznění 
tunelového komplexu Blanka či následně v nejbližším možném termínu 
 
I I I . ž á d á 
1. starosty MČ hl. m. Prahy 
1. o podporu realizace schválených akcí a dopravně organizačních opatření 



Příloha č.1: Návrh akcí na komunikační síti hl. m. Prahy v 
souvislosti se zahájením provozu TKB 

1. Zřízení nových světelných signalizačních zařízení v těchto lokalitách: 
a) Jižní spojka x 5. května (směr do centra) 
b) náměstí Hrdinů – jih 
c) Legerova x Wenzigova 
d) Sokolská x Wenzigova 
e) Liberecká x Davídkova (směr do centra) 
f) 5. května x Na Strži (směr do centra) 
g) 5. května x Lounských 

2. Dopravně-urbanistické úpravy celoměstsky významných lokalit včetně úprav současných 
a zřízení nových světelných signalizačních zařízení: 

a) zklidnění nám. I.P. Pavlova a ústí ulice Jugoslávská mezi Lublaňskou a Legerovou, včetně 
doplnění pěších vazeb a úpravou křižovatky Legerova – Jugoslávská a Legerova – 
Rumunská 
b) Muzejní oáza včetně úprav křižovatky Legerova – Vinohradská, Václavské náměstí – 
Vinohradská, Wilsonova u Státní opery a garáží Slovan 

3. Zavedení dopravního opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu na tzv. severojižní 
magistrále v úseku od ulice Vyskočilova po Hlávkův most 

4. Zneprůjezdnění Malé Strany 
5. Zneprůjezdnění Smetanova nábřeží 
6. Úprava dopravního režimu v Žitné ulici 
7. Usměrnění provozu nákladní automobilové dopravy 
8. Změna obsluhy HDŘÚ (zcivilnění) 



Koncepční záměry aKcí zpracovaných Ipr 
na záKladě

Usnesení rady hlavního města prahy 
 
číslo 2165 ze dne  19.11.2013 
K návrhU aKcí na KomUnIKační sítI hl.m. prahy
v soUvIslostI se zahájením provozU tUnelového KomplexU BlanKa 



Zneprůjezdnění Malé Strany 
a Smetanova nábřeží

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Muzejní oáza 2014 / 
Severojižní magistrála

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Nové SSZ a příčné vazby 
na SJM  pro rok 2014

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Žitná ulice 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Opatření pro veřejnou a 
bezmotorovou dopravu na SJM 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Náměstí I. P. Pavlova 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 



LADÍME PRAHU / VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
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Lokalita (Akce) Popis opatření v rámci 
akce Varianta opatření Etapizace opatření Poznámka

Doporučený 
termín 

realizace

Projektová 
připravenost

Investorská 
opatření/      
Investiční 

akce

Projednání 
opatření      
(s kým)

Potřebný 
stupeň 

dokumentace/s
právního 

rozhodnutí

Vyplývající 
lhůta pro 

připravenost 
opatření

Odhadované 
finanční 
nároky

Nároky na 
rozpočet

Očekávané 
Přínosy

Negativa a 
možná rizika Komentáře Garant Související 

opatření/ kolize

úplná uzavírka úseku pro AD 
kromě dojezdu cílové dopravy 

(dopravní obsluhy)
3 - 6 měsíců jednotky miliónů

jen s časovým omezením v rámci
běžného dne (v noci průjezdné 

atd.)
3 měsíce statisíce

jen s časovým omezením o 
víkendech, dnech pracovního 

klidu a v dalších dnech 
vyhlášených městskou Radou

3 měsíce statisíce

1.4 jednosměrný objezd Malé Strany 
a Smetanova nábřeží

Mánesův most - Křížovnická - 
Smetanovo nábřeží - most 

Legií - Újezd - Karmelitská - 
Letenská

3 - 6 měsíců jednotky miliónů

1.5 zavedení mýtného pro průjezd 
apod. 6 - 9 měsíců jednotky milionů

mýtné může mít 
vysoké provozní a 
investiční náklady

lokální nebo globální 
mýto?

2.1
úplná uzavírka úseku pro AD 
kromě dojezdu cílové dopravy 

(dopravní obsluhy)
3 - 6 měsíců jednotky miliónů

2.2
jen s časovým omezením v rámci
běžného dne (v noci průjezdné 

atd.)
3 měsíce statisíce

2.3
jen s časovým omezením o 

víkendech, dnech pracovního 
klidu a v dalších dnech 

vyhlášených městskou Radou

3 měsíce statisíce

2.4 jednosměrný objezd Malé Strany 
a Smetanova nábřeží

Mánesův most - Křížovnická - 
Smetanovo nábřeží - most 

Legií - Újezd - Karmelitská - 
Letenská

3 - 6 měsíců jednotky miliónů

2.5 výjimky pro vybraná vozdila, 
mýtné atd. 6 - 9 měsíců jednotky milionů

mýtné může mít 
vysoké provozní a 
investiční náklady

lokální nebo globální 
mýto ?

stanovení místní 
úpravy 

opatření - dopravní 
značeníduben/květen 2014

v první etapě pouze dopravní 
značení; případné stavební 

úpravy následně po vyhodnocení 
provozu

.01

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 1, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

zklidnění úseku pravobřežní 
komunikace mezi křižovatkou u 
Národního divadla a nám. Jana 

Palacha                          
(redukce automobilové zátěže)

v první etapě pouze dopravní 
značení; případné stavební 

úpravy následně po vyhodnocení 
provozu

Riziko přenesení 
dopravy na jiné trasy, 
tj. přenesení problémů 

do ostatních MČ, 
zhoršená dopravní 

obsluha, kongesce na 
objízdných trasách.

omezení zbytných jízd, 
vytvoření prostoru pro 

chodce

zklidnění Malé Strany - 
je dostupná objízdná 

alternativa (Strahovský 
tunel a TKB), vytvoření 

prostoru pro chodce

nutná související 
opatření na SSZ 

Národní divadlo a na 
Palachově nám. a 

úprava tram. zastávek 
Staroměstská; 

průzkumem zjištěn 
tranzit vůči centru 

města v hodnotě cca 
40% z celkového počtu 

vozidel projíždějících 
Křižovnickou ulicí

viz lokalitu 1;     
je nutné sledovat 
v souvztažnosti 
s opatřením na 

Smetanově nábřeží; 
vzhledem k dopadům 

opatření se doporučuje 
sledovat přednostně 

současně s lokalitou 2

Rozvíjení příznivých podmínek pro chůzi a jízdu na kole, utváření pobytových prostorů, preference veřejné dopravy a 
snižování neúnosného přetížení individuální automobilovou dopravou.

duben/květen 2014

zamezení průjezdu automobilové 
dopravy (AD)

A01

2

OBLAST – ZKLIDNĚNÍ CENTRA

Omezení automobilové 
dopravy na Malé Straně 
(Valdštejsná - Tomáššká 

a opačně Letenská - 
Karmelitská - Újezd

Studie TSK - ÚDI

Omezení automobilové 
dopravy na Smetanově 

nábřeží 
Studie TSK - ÚDI

viz lokalitu 2;      
je nutné sledovat 
v souvztažnosti 

s opatřením na Malé 
Straně; vzhledem k 
dopadům opatření a 

rizikům se doporučuje 
sledovat přednostně 

lokality 1 a 2 současně

zamezení průjezdu automobilové 
dopravy (AD)

zklidnění úseku levobřežní komunikace 
mezi křižovatkou Újezd a Klárov       
(redukce automobilové zátěže)

ODA MHMP, MČ 
Praha 1, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

Město hodlá nový přístup modelovat, zkoušet, ověřovat a provádět řadou nástrojů a opatření, která jsou shrnuta do tematických bloků (skupin) a konkrétní jejich seznam je otevřený a bude se dále rozvíjet.

LADÍME PRAHU / VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

stanovení místní 
úpravy 

Preambule – hlavní teze: 
 

 Změna politiky města s novým přístupem k tvorbě městského prostředí a pohybu lidí v něm
 

 Otevření se diskusi, která je základním předpokladem pro změnu v přístupu a dříve 
opomíjené transparentnosti. 
 

 Sdílení městského prostoru musí být vyvážené a uměřené řešení by mělo vycházet 
z realizovatelných možností, které je možno naplňovat. 
 

 Město se bude chovat šetrně ke svému životnímu prostředí, ale i rozpočtu 
 

Aktivní cílevědomý přístup:  
 
Namísto pasivního akceptování stavu a prohlubování mnoha problémů nečinností nebo 
defenzivním reagováním na nastalé události dostane prostor nová aktivní politika s jasnými 
konkrétními cíli a kroky k jejich dosažení.  
 
V rámci větší efektivity jsou nyní nově preferovány dílčí, šetrné zásahy vycházející z celkového 
způsobu koncepce městského života namísto velkých, investičně i provozně nákladných staveb a 
opatření se spornými, resp. mnoha negativními dopady do fungování organismu města. 
 
Na základě rámcové vize města je možné začít realizovat konkrétní dílčí úpravy okamžitě a 
zároveň postupně nastavovat procesy a utvářet nový systém zajišťující koncepční fungování 
města. 
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Doporučený 
termín 

realizace

Projektová 
připravenost

Investorská 
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opatření      
(s kým)

Potřebný 
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opatření

Odhadované 
finanční 
nároky

Nároky na 
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Očekávané 
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Negativa a 
možná rizika Komentáře Garant Související 

opatření/ kolize

  Ě Í 

minimální nutné zásahy ve 
spojení s rekonstrukcí světelně 
řízených křižovatek a tramvajové 

tratě

léto 2014

zlepšení prostupnosti 
náměstí, zkvalitnění 

logických pěších tras, 
nabídka povrchových 

propojení

DÚR/DSP obnov SSZ 
v rámci akce Praha, 
potřeba zadání nové 

investiční akce TSK pro 
pokrytí I. etapy; následné 
etapy bez připravenosti

úpravy nutné pro zlepšení stavu 
prostředí a komunikace v rámci 

Karlova náměstí
léto 2014

zlepšení povrchů a 
pobytových kvalit 

prostoru, první část 
rozhraní parku

úpravy vhodné pro kompletní 
dokončení etapy

dokončení středové 
části Karlova náměstí, 
úprava rozhraní parku

úpravy vhodné pro zkvalitnění 
prostředí rozhraní Karlova 

náměstí 
II. etapa 12 - 18 měsíců desítky milionů

nové kvality povrchů 
chodníků a jejich 

rozšíření, zkvalitnění 
průchodnosti vnitřního 

prostředí parku

organizační úpravy dopravního 
prostoru léto 2014

zklidnění dopravy, 
umožnění bezpečné 

jízdy na kole

definitivní stavební úpravy, 
výsadba uliční zeleně

zlepšení pobytové 
hodnoty prostoru, 
výsadba zeleně

řešení celého tahu Žitné ul. II. etapa Přechod a MPP r.2014 studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 - 18 měsíců desítky milionů

celková rehabilitace a 
humanizace důležité 

městské třídy

Zklidnění nábřeží 
Na Františku 

(Dvořákovo nábř.)

zklidnění, doplnění a ochrana příčných 
pěších vazeb

organizační úpravy dopravního 
prostoru

delší dobu projektově 
připravena komplexní 

rekonstrukce ulice 

zkvalitnění povrchu, 
zlepšení podmínek pro 

pěší
-

? vhodnost změny 
povrchu na živičný 

(PPR), k řešení 
zlepšení pěší+cyklo 

vazby z náplavky 
směrem do centra

1

5.1
přechody přes Vinohradskou, 

Legerovu na severním a jižním 
rameni křižovatky(úpravy SSZ 

1.078), stoupací cyklopruh

Křižovatka obsažena v 
obnovách SSZ, zadání 

připraveno, nutné přidělení 
finančních prostředků; potřeba 
předefinování zadání obnovy 

SSZ 1.078 s ohledem na 
opatření v lokalitě 5

léto 2014
úkol TSK-ÚDI č.8/2012 
navrženo ke studijnímu 

prověření

akce - obnova SSZ 
Vinohradská - 

Legerova (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2, DPP, 

TSK, ÚRM-KVP, PČR-
KŘ

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky až desítky 

miliónů

obnovení a doplnění 
logické pěší vazby na 
důležité spojnici mezi 
Vinohrady a Novým 

Městem v pokračování 
městské třídy, náhrada 
vynuceného využívání 

podchodu

přechod na severním 
rameni je třeba 

maximálně zkrátit; 
jednalo by se bez 
úpravy řazení z 

Vinohradské nebo fází 
řízení křižovatky o 

místo, kde najíždějí 
vozidla ze dvou pruhů 

do chodců 

V případě přechodu na 
severním rameni křiž. 
Se jedná "pouze" o 
obnovu stavu před 

jeho zrušením, 
vyvolaném uzavírkou 
ulice kvůli Svobodné 

Evropě.

5.2
zúžení SJM o jeden průběžný 
jízdní pruh; vykonzolování pěší 

lávky nad kolejiště hl. n. 

pěší propojení podél Legerovy 
ulice mezi ulicemi Vinohradskou 
a Fantovou budovou Hlavního 

nádraží, respektive 1. 
nástupištěm nádraží

akce - minimální 
stavební úpravy (ÚRM-

KVP, TSK); akce - 
výstavba konzole nad 

kolejištěm Hl. n. (ÚRM-
KVP, SŽDC, OMI, 

TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2, TSK, 

ÚRM-KVP, PČR-KŘ, 
SŽDC

studie, DÚR, DSP 24 měsíců desítky milionů

doplnění velmi citelně 
chybějící logické 
přístupové trasy k 

hlavnímu nádraží od 
Vinohrad; legalizace 

využívaného spojení a 
zvýšení bezpečnosti

už při výstavbě SJM 
zamítnuto z 

technických důvodů 
drážním správním 

úřadem (DSÚ)

vyžaduje zajistit 
studijní ověření a 

podrobnější 
dokumentaci k pěšímu 
propojení podél ulice 
Legerovy formou (za 

využití) vykonzolování 
(výstavba nového 

objektu chodníku na 
konzolách na zdi podél 

jižního zhlaví) části 
pěší trasy nebo 

náhrady zdi zábradlím

2JP  Nutné zachovat 
kapacitu SSZ ve vazbě 

na SJM. Chodníky 
dostatečně široké

5
Zklidnění západní části 

Vinohradské ulice, 
"Muzejní oáza"

3.2

změna organizace dopravy při 
vyloučení průjezdu automobilové 

dopravy v ul. Vinohradské mezi starou 
a novou budovou Nár. muzea; 

doplnění přechodů a chybějících vazeb 
pro pěší v okolí – Vinohradská-Hlavní 

nádraží

akce - obnova SSZ 
Karlovo nám. - Žitná; 

Žitná - Štěpánská 
(ELTODO); návazné 
úpravy komunikací 

(ÚRM-KVP, MČ Praha 
1 a 2, TSK)

probíhá projekční 
příprava obnov SSZ 
1.036 (KN) a 1.039 

(Štěpánská); 
zpracovává se PD na 

řízení přechodu 
Krakovská 

3.1
ODA MHMP, MČ 

Praha 2, DPP, TSK, 
ÚRM-KVP, PČR-KŘ

studie, DŘ SSZ, 
stanovení místní 

úpravy 
9 měsíců

I. etapa

Humanizace Karlova 
náměstí

4

3.1

proměna organizace dopravy pro 
zlepšení stavu prostředí a pobytových 

kvalit ulice, zvýšení podílu zeleně; 
světelně řízení přechodu přes Žitnou 

ulici u ul. Krakovské, úprava místa pro 
přecházení (MPP) přes ul. Žitnou u ul. 

V tůních 

dopravní opatření, odlehčující 
dopravně exponovaná místa; základní 
úpravy, řešící nejkritičtější nedostatky 

prostoru - pěší dopravu a zvýšení 
prostupnosti a přehlednosti náměstí, 
scelení prostoru a celkové zlepšení 

podmínek pro pěší

Úprava Žitné ul.

OBLAST – HUMANIZACE SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY

6.12, 6.13, 10

3

řešení prvního úseku, 
navazujícího na Karlovo náměstí, 
úseku Štěpánská - Karlovo nám.

I. etapa (pozn. první etapu 
nutno koordinovat s úpravou 

SSZ 1.036 dle Studie 
základních úprav Karlova 

nám.)

################

akce - obnova SSZ 
Karlovo nám. 

(ELTODO); RTT 
Karlovo nám.(DPP); 
nová investiční akce 

TSK "Úpravy 
veřejného prostoru 
Karlova náměstí na 

základě plnění 
Memoranda"

9 měsíců

Úpravy veřejného 
prostoru Karlova 

náměstí na základě 
plnění Memoranda 

19,64 mil. Kč; 
Navýšení rozpočtu 

reko. tramvajové tratě 
1,875 mil. Kč; 

Navýšení rozpočtu 
"Projektu Praha" 5,142 

mil. Kč

ODA MHMP, MČ 
Praha 2, DPP, TSK, 
ÚRM-KVP, PČR-KŘ

studie,DÚR (DŘ SSZ), 
DSP

Navrácení městského charakteru a života na tzv. severojižní magistrálu, odkud byl dříve necitlivými 
zásahy výrazně či zcela vytlačen. Cílem města je zvýšit pobytovou kvalitu daného prostoru, a to 
odstraněním bariér a zajištění poptávaných vazeb pro pěší a cyklistický pohyb v příčném i podélném 
směru. Doplnění nových a revitalizace současných světelně řízených křižovatek a křížení, snížení 
maximální povolené rychlosti na 50 km/h a zúžení naddimenzovaných jízdních pruhů. 
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opatření/ kolize

  Ě Í 
vyloučení automobilové dopravy 
z ul. Vinohradské mezi budovami 

muzea (OK se středním 
ostrovem NM a Státní opery)

úkol TSK-ÚDI č.8/2012 
zamítnuto

akce - minimální 
stavební úpravy (ÚRM-

KVP, OMI, TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2, DPP, 

TSK, ÚRM-KVP, PČR-
KŘ, 

studie, DÚR, DSP
24 měsíců (s 

komunikací přes 
Čelakovského sady)

desítky milionů zklidnění prostorru

TSK: vyloučeno již na 
vstupním jednání, 

možná kolize s 
předpokládaným 

navrácením TT na 
Václavské náměstí 

(???)

vyloučení pouze jednoho směru 
automobilové dopravy z ul. 

Vinohradské mezi budovami 
muzea 

V případě rozhodnutí o 
realizaci opatření je 

třeba upřesnit zadání 
pro TSK (SSZ aj.)

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2, PČR-KŘ, 
DPP, TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy 3 - 6 měsíců statisíce

potenciál pro rozšíření 
kritických ploch pro 

pěší

5.4
úpravy SSZ 1.077 (Muzeum) – 

doplnění cyklistické vazby 
Vinohradská – Václavské nám., 
komfortní možnost přecházení

duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 
zadání

akce - výstavba nových 
SSZ (ELTODO), 
příprava zadání 

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2, PČR-KŘ, 
DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

zlepšení vazeb mezi 
předprostorem Nár. 

Muzea a prostorem "za 
koněm", cyklistické 

propojení

5.5 přechody přes ul. Mezibranskou 
a Wilsonovu duben/květen 2014 úkol TSK-ÚDI č.8/2012 

k řešení příprava zadání nové přechody

I. etapa - realizace světelné 
závory (směr do centra) duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 

zadání
akce - výstavba nových 

SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 4, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

II. etapa - přestavba části 
křižovatky – vložení signalizace, 

změna vedení některých 
dopravních vztahů; faktická a 

psychologická změna orientace 
dopravního tahu do města 

s preferencí ‚odklonu‘ dopravy na 
městský okruh

ÚRM: ve studii jsme 
neuvažovali úplnou křižovatku 

resp. ovlivnění výjezdu z 
centra pouze návrhem 

dvoufázové křižovatky (rozdíl 
oproti jiným námětům!)

akce - přestavba celé 
MÚK (OMI)

ODA MHMP, MČ 
Praha 4, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP, 
OMI

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 36 měsíců stamiliony

nelogické omezování 
výjezdu z centra 

pomocí SSZ, značný 
rozsah úprav (vysoké 

investiční náklady)

6.2
SSZ Hvězdova – 5. května (pouze 

přechod) – vstup do urbanizovaného 
území Pankráce 

případně pouze jako světelná 
závora ve směru do centra; 
ÚRM: spíše se doporučuje 
řešení obsažené ve studii 

humanizace SJM, tj. 
přestavba křiž. Na Strži 
(otočení ucha) a SSZ u 

objektu Beryl

zadání se nepřipravuje
dávkování dopravy v 

průběžném rytmu 
nových SSZ na SJM

TSK zamítnuto pro 
složitou návaznost 

okolních pěších tras

6.3 SSZ Náměstí Hrdinů – 5. května – jižní 
část (přechod) duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 

zadání
akce - výstavba nových 

SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 4, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

doplnění velmi citelně 
chybějícího logického 

povrchového propojení 
náměstí

Jedná se o obnovu 
skutečného rozsahu 

náměstí v jeho 
historické 

provázanosti.

6.4 SSZ Náměstí Hrdinů – 5. května – 
severní část (přechod)

v lokalitě považujeme za 
postačující a vhodnější doplnit 

pouze opatření 6.3
zadání se nepřipravuje doplnění přímé vazby z 

ulice Táborské

TSK zamítnuto pro 
nepřiměřenou blízkost 
SSZ náměstí Hrdinů - 

jih

6.5 SSZ Lounských – 5. května duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 
zadání

akce - výstavba nových 
SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 4, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

náhrada vynuceného 
podcházení 
komunikace 
podchodem

6.6 SSZ Kongresová (pěší) – 5. května zadání se nepřipravuje
doplnění pěší vazby 

odpovídající 
urbanistické struktuře

TSK zamítnuto

6.7 Přechody Wenzigova – Legerova, 
Wenzigova – Sokolská duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 

zadání
akce - výstavba nových 

SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 2, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

zlepšení možnosti 
napojení okolního 

území, příčná vazba 
pro pěší

s případným 
předsignálem na 

úrovni ul. B. Němcové 
(6.8)

6.8 SSZ Legerova – Boženy Němcové zadání se nepřipravuje

zlepšení možnosti 
napojení okolního 

území, příčná vazba 
pro pěš

6.9 Přechody Rumunská – Legerova TSK-ÚDI připravuje 
zadání

akce - výstavba nových 
SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 2, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

doplnění pěší vazby 
odpovídající 

urbanistické struktuře

TSK považuje za 
nevhodné 

6.10 I. etapa: přechod přes 
Jugoslávskou ulici 2013

projekt Metroprojekt, 
má vydané SP; záměr 
byl již schválen a má 
alokovány prostředky

akce - obnova SSZ 
(TSK) projednáno DSP zpracováno v realizaci 1,2 miliónu stavební 

úpravy

chybějící přechod přes 
Jugoslávskou bude 

doplněn

přechod posune místo, 
kde bude tramvaj čekat 

na signál "Volno"

1, 2, 4, 56

6.1

5.3 realizace ‚objezdu‘ Muzejního 
ostrova vyžaduje úpravy 

v počtu jízdních pruhů na SJM 
a event. novou signalizaci; 
výslednou variantu je třeba 
zvolit s ohledem na řešení 
tématu cyklistické dopravy 

v koridoru SJM (viz opatření 
10)

Úprava nám I P Pavlova – přechod

MÚK Spořilov (5. května – Jižní spojka)

omezení aut 
vjíždějících do centra 

SSZ (většina odbočí na 
MO)                

duben/květen 2014
dopravně 

komplikované na 
křižovatkách

výjezd z centra musíl 
zůstat mimoúrovňový, 

tj. bez omezení (v 
případě I. etapy, tj. 

světelné závory pouze 
do centra) 

V případě nezajištěné 
maximální a 

plnohodnotné 
koordinace SSZ na 
celém tahu SJM je 

možné výrazné snížení 
plynulosti (i 

bezpečnosti) dopravy 
=> vytvoření tzv. "start-
stop vln" Součesně se 

zvýšeným 
zastavováním vozidel 

vzroste produkce 
emisí, hluková zátěž.

Úpravy křižovatek v 
trase SJM, doplnění 
příčných vazeb pro 

nemotorovou dopravu, 
světelné závory
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  Ě Í 

6.11

II. etapa: stavební řešení úseku 
Lublaňské ulice chodníkovými 

úpravami přímé propojení 
výstupu z metra s tramvajovou 

zastávkou I. P. Pavlova ve směru
z centra

Vhodné do dalších etap řešení 
zahrnout do této akce i 

zrušení prostředního a málo 
využívaného vstupu od metra 
=> šírší zastávkový prostor ve 

směru na Karlovo náměstí. 

akce - přestavba 
Jugoslávské ulice 

(ÚRM-KVP, MČ Praha 
2, TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 2, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP
studie, DÚR, DSP 36 měsíců jednotky miliónů

celková rehabilitace 
prostoru, zrušení bariér 

pro pohyb pěších v 
rámci přestupní vazby 

metro–tramvaj

v náročnější variantě 
zásah do objektů metra

6.12 Přechod Žitná – Mezibranská místo je divokému přecházení 
využíváno zadání se nepřipravuje

doplnění pěší vazby 
odpovídající 

urbanistické struktuře

bez úpravy řazení z 
Mezibranské ul. nebo 
fází řízení křižovatky 
místo, kde najíždějí 

vozidla ze dvou pruhů 
do chodců 

6.13 Liberecká - Davídkova (světelná 
závora)

opatření vnímáme jako 
příležitost k dávkování 

(ovlivnění) vozidel též ve 
vztahu k TKB

duben/květen 2014 TSK-ÚDI připravuje 
zadání

akce - výstavba nových 
SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 8, PČR-KŘ, 

DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky miliónů

omezení aut 
vjíždějících do centra 

SSZ

v první etapě dopravním 
značením duben/květen 2014 ODA MHMP, PČR-KŘ, 

DPP 
studie, stanovení 

místní úpravy 3 měsíce desítky tisíc

definitivní stavební úpravy
ODA MHMP, MČ 

Praha 2, PČR-KŘ, 
DPP, TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR ,DSP 24 měsíců jednotky miliónů

8.1
chodník, resp. stezka z východního 

chodníku Hlávkova mostu podél 
Wilsonovy ulice, přes SSZ 8.232 a 

podél ulice Ke Štvanici 

doplnění městské a 
bezbariérové vazby 
pro logiku pohybu v 

území

Nutné vybudovat nový 
chodník okolo budovy 
„Diamond point“ (na 

úkor zeleně).

 

8.2
MÚK na severním předpolí Hlávkova 

mostu (nové úrov. pěší+cyklo 
propojení)                        

-SSZ 7.086  nábřeží Kapitána Jaroše 

doplnění chybějícího 
pěšího propojení, 

odstranění bariéry v 
území a 

nebezpečného místa

Umístění 
přechodu/přejezdu je 

problematické. Snížení 
kapacity SSZ

Místo je k divokému 
přecházení využíváno, 
je nebezpečné, vazba 

v území chybí

8.3

MÚK na severním předpolí Hlávkova 
mostu (nové úrov. pěší+cyklo 

propojení);                       
-západní chodník Hlávkova mostu; 
předprostor Bubenská 1 (býv. El. 

podniky) 

stavebně-organizační varianty, 
které mají důsledek ve volbě 

řízených/neřízených přechodů a 
míry ovlivnění dopravního 

proudu

doplnění chybějícího 
pěšího propojení z 

mostu do území

Neřízené přechody 
nevyhovující díky 

rozhledovým 
poměrům. Řízené 
nevyhovující díky 

kapacitě a možným 
kongescím

8.4
MÚK na severním předpolí Hlávkova 

most (nové úrov. pěší+cyklo propojení) 
-rozšíření SSZ 7.187 až po stezku na 

nábřeží 

doplnění chybějícího 
pěšího propojení, 

odstranění bariéry v 
území a 

nebezpečného místa

Rozsah řízení 
křižovatky bude 

problematický. Snížení 
kapacity SSZ

Zlepšení dopravní 
obsluhy ostrova 

Štvanice

vložení tramvajové zastávky k obsluze 
území a doplnění příčných přechodů a 

vazby pro cyklo

dočasná zastávka ještě před 
vlastní rekonstrukcí Hlávkova 

mostu

studijně prověřeno, 
KOO s rekonstrukcí 

Hlávkova mostu
zřízení zastávky

Přístup na zastávku 
zřídit s využitím 
signalizovaného 

přechodu pro chodce, 
vedeného na obě 

strany vždy přes dva 
jízdní pruhy.

10.1

vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty 
a ponechání stávajících 

průběžných jízdních pruhů 
v úspornějších šířkových 

parametrech 

#######################
řešitelné v úseku Hvězdova - 
Kongresová - Nuselský most - 

I. P. Pavlova.

Zpracovávány 
orientační podklady 

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2 a 4 , PČR-
KŘ, DPP, TSK, ÚRM-

KVP

stanovení místní 
úpravy 3 - 6 měsíců jednotky miliónů

přeorganizování 
uličního prostoru ve 
prospěch pěších a 

provozu cyklistů, při 
redukci šířky jízdních 

pruhů regulace 
dopravy

nebezpečná místa 
průpletů na 

mimoúrovňových 
křižovatkách a v 

místech odpojovacích 
a připojovacích pruhů; 
relativně vyšší rozdíly 

rychlostí mezi vozidly a 
cyklisty, zdravotní 

rizika z dýchání emisí

10.2 vyhrazený jízdní pruh pro 
BUS+TAXI+cyklo 

z hlediska paralelního vedení 
s linkou C metra nelze 

očekávat provoz pravidelné 
městské linkové dopravy

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2 a 4 , PČR-
KŘ, DPP, TSK, ÚRM-

KVP

stanovení místní 
úpravy 3 měsíce jednotky miliónů zklidnění dopravy snížení kapacity ulice 

7 Úprava dopravního 
prostoru v Sokolské ulici zúžení ulice o jeden jízdní pruh 

10 5, 6, 8

nutné zahrnout do 
rekonstrukce Hlávkova 
mostu a rozšířit řešené 

území i zadání akce

rozšíření pobytového 
prostoru, zhlidnění 

dopravy

omezení výjezdu z 
centra

TSK: nutné studijně 
prověřit

akce - úprava Sokolské 
ulice (ÚRM-KVP)

akce - rekonstrukce 
Hlávkova mostu

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 7 a 8, PČR-
KŘ, DPP, TSK, ÚRM-

KVP

Úpravy SJM, úsek 
Muzeum – Hlávkův most

Řešení cyklistické 
dopravy (infrastruktury) 

v koridoru SJM

Vytvoření podmínek pro dopravní 
cyklistiku, realizace kontinuální 
cyklistické infrastruktury v trase 

celoměstského významu nivelitně 
příznivé pro cyklistický provoz

9

8

Úprava nám. I. P. Pavlova – přechod, 
úpravy v Jugoslávské ul. 

bezproblémové v úseku Žitná 
– Ječná; ÚRM: průkaz ze 

studie, že realizace opatření 
dopravní poměry negativně 
neovlivní; kapacita úseku 

dána předchozími SSZ, dále z 
města proud neovlivňován – 

návrh 3JP Žitná – Rumunská, 
2JP Rumunská – B. Němcové

studie, DÚR , DSP 24 měsíců jednotky miliard

na základě studijního 
technického rozpracování 

konstatováno, že bude 
vhodné spojit s připravovanou 
rekonstrukcí Hlávkova mostu 

(viz zápis z porady ÚRM+TSK 
ze dne 1.8.2013)
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možná rizika Komentáře Garant Související 

opatření/ kolize

  Ě Í 

10.3 cyklistické pásy oddělené zčásti i 
fyzicky od motorové dopravy

akce - výstavba 
cyklopruhů na SJM 

(OMI, ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 1 a 2 a 4 , PČR-
KŘ, DPP, TSK, ÚRM-

KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 24 měsíců desítky milionů

větší potenciál pro 
využití jako chráněné 

trasy pro širší spektrum
uživatelů

10.4 kombinace opatření 10.1-10.3

vzhledem ke kolizím s dalšími 
opatřeními je tento scénář 

nejpravděpodobnější a jediný 
proveditelný

Úprava ulice Bubenské a 
návazností

redukce jízdních pruhů v úseku mezi 
ul. Veletržní – Heřmanova (pravý jízdní 

pruh ve směru k Hlávkovu mostu 
nahradit podél vysokopodlažní 
zástavby parkovacím pruhem), 

rekonstrukce SSZ, cykloobousměrka 
Heřmanova

Po zprovoznění TKB model 
prokazuje mírné nárůsty 

intenzit pro jižní část 
Bubenské. Zvážit možnost 

doplnění zeleně. Úsek 
Veletržní - Šternberkova již 

upraven (parkování).

duben/květen 2014
úpravy přípravy 

rekonstrukce SSZ 
7.191

akce - obnova SSZ 
7.191 (ELTODO), 

úprava Bubenské ulice 
(OMI, TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7 , PČR-KŘ,  

TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 18 měsíců jednotky milionů

rozšíření chodníků, 
zlepšení podmínek pro 
pohyb pěšky a na kole, 

parkovací stání

nutná koordinace se 
stavbou revitalizace 

"Nádraží Bubny", 
snížení kapacity SSZ 

Bubenská - 
Heřmanova a 

Bubenská - Veletržní

úsek Šternberkova - 
Heřmanova ODA 
MHMP nesouhlasí

12.1 kultivace připravovaných rekonstrukcí 
SSZ 7.179, 7.140, 7.137

akce - obnova SSZ 
(ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7 , PČR-KŘ,  

TSK, ÚRM-KVP
DŘ SSZ 12 měsíců jednotky milionů lepší podmínky pro 

pohyb pěšky a na kole

12.2 most Barikádníků – Plynární 
BUS+TAXI+cyklo v celé délce

bezperoblémové v úseku 
Plynární – jižní předmostí 

mostu Barikádníků

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 7 a 8, PČR-KŘ,  

TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy 3 - 6 měsíců statisíce

12.3 příčná bezmotorová vazba (nové SSZ) 
u ústí ulice Jankovcova zadání se nepřipravuje odstranění bariéry pro 

pohyb pěšky a na kole

13.1 umožnění chůze a jízdy na kole 
podjezdem železničního koridoru

23.7.2013 TSK požádáno o 
revizi přípravy dopravního 
řešení a sdělení tohoto 

požadavku projektantovi, 
investorovi, DOSS), nejlépe s 

vyvoláním dalšího jednání

akce - úprava příčného 
profilu v podjezdu žst. 

trati (OMI)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7 a 8, PČR-KŘ, 
TSK, ÚRM-KVP, OMI

aktualizace DSP 4 měsíce

odstranění bariéry, 
možnost pohybu pěšky 

a na kole v širších 
vazbách od metra 

Nádraží Holešovice do 
Troji, adekvátní 

zklidnění dopravy, 
bezpečná severo–jižní 

vazba

TSK prověřeno; tj. pod 
železničním mostem 

bude TT  2JP do 
centra  1JP z centra  

jednostraně 
obousměrně pěší a 

cyklisté. TSK s 
podchodem nesouhlasí

13.2 doplnění vyhrazených jízdních pruhů 
pro cyklisty na mostě

na mostě 7,5 m vozovka 
(jízdní pruhy 3,75m), tj. 3/3/1,5

cyklo

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 7 a 8, PČR-KŘ,  

TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy 6 - 9 měsíců statisíce

adekvátní zklidnění 
dopravy, bezpečná 
severo–jižní vazba

Úprava ulice 
Vrbenského 

(Partyzánská – Ortenovo 
nám.)

jeden a jeden jízdní pruh, vyhrazený 
jízdní pruh, parkování 

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 7, PČR-KŘ,  
TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy 6 - 9 měsíců jednotky milionů

zklidnění dopravy, 
propojení sítě 

cyklistické 
infrastruktury

snížení kapacity ulice 
Vrbenského, parkování 
na úkor řadicích pruhů 

SSZ může přinést 
snížení kapacity 
(zvýšení emisí)

maximálně možné je 
zúžit JP  vyhrazený 

jízdní pruh pro cyklisty

Úprava Veletržní ulice + 
přesah Strojnická

redukce jízdních pruhů (uspořádání 
jeden a jeden jízdní pruh, vyhrazený 
jízdní pruh pro cyklisty ve stoupání), 
parkování; rekostrukce SSZ 7.101  

7.139a, b  7.130  7.183 

opatření - dopravní 
značení, akce - obnova 

SSZ (ELTODO)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7, PČR-KŘ,  
TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy, DŘ SSZ 6 - 9 měsíců jednotky milionů

zvýšení pobytové 
kvality ulice, bezpečný 
průjezd na kole (trasa 

A16), zklidnění 
dopravy, bezpečné 

přecházení, případně 
možnost parkování – 

lokální dopravní 
obsluhy objektů

Rozsáhlé kongesce v 
případě poruchy TKB 

(celá Praha 7), 
Veletržní a Strojnická 

jsou objízdnými 
trasami TKB

TSK: zachovat 
současné uspořádání 

tak, aby v případě 
poruchy TKB bylo 

možné využít 2 jízdní 
pruhy 

Úprava Korunovační 
ulice

jeden a jeden jízdní pruh, vyhrazený 
jízdní pruh, podélné stání

ponechání stávajícího řazení 
před SSZ 7.155

akce - úprava ulice 
(TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 6 a 7, PČR-KŘ,  

TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 12 měsíců jednotky milionů

zklidnění dopravy, 
bezpečné přecházení, 

případně možnost 
parkování

18.1
I. etapa: dočasné (provizorní) 

opatření formou mobilních 
citybloků a změn dopravního 

značení

opatření - dopravní 
značení

ODA MHMP, MČ 
Praha 7, PČR-KŘ,  
TSK, ÚRM-KVP

stanovení místní 
úpravy 6 - 9 měsíců

18.2 II. etapa: po vyhodnocení režimu 
trvalé stavební úpravy koridoru

akce - rekonstrukce 
ulice (TSK)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7, PČR-KŘ,  
TSK, ÚRM-KVP

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 18 měsíců jednotky milionů

18

12

OBLAST – POVRCHY (ÚZEMÍ) NAD BLANKOU

stávající stav je svým 
charakterem odpovídající 

provozu v jednom a jednom 
jízdním pruhu v každém 
směru; dopravní model 

signalizuje pokles poptávky po 
zprovoznění komplexu Blanka

15

Možné znehodnocení 
historického charakteru 

ulice formou dvou 
odlišně fungujících 

pásů (1+1 JP a SZ pás 
cyklo+pěší). 

Jihovýchodní šást je ve 
zvláštním režimu 

ochranné služby PČR.

obnova historické 
promenádní aleje varianty viz komentářÚprava ulice Pod 

Kaštany

obnova historické promenády – 
nástupní cesty ke Stromovce na 

propojení k Hradčanské: jihovýchodní 
polovina ulice 1+1 JP, severozápdní 

polovina ulice bez aut

 Úprava Argentinské 
ulice

nový Trojský most

17

11

16

13

14

Vhodnější řešení je v 
každém směru 1 JP  
oddělené VJP pro 
cyklisty a rozšířený 

chodník + zachování 
obsluhy

potřeba přepracování 
připravované nové 

SSZ Pelléova 
(pozastavené) a 

rekonstrukce SSZ 
6.103 dle nového 

zadání

Zlepšení bezprostředního sousedství severozápadní části městského okruhu tak, aby vznikl 
kvalitnější veřejný prostor pro pobyt a pohyb pěšky a na kole – zásahy by měly kompenzovat 
negativní dopady městského okruhu na okolní lokality.  Podstatná část změn by mohla být provedena 
i bez této stavby, jiné lze realizovat právě díky uvolnění části automobilové zátěže. 
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19.1

revitalizace jediného 
nerekonstruovaného úseku mezi 

novými povrchy Blanky v rozsahu U 
Brusnice – Střešovická;

19.2 zastávky tram Vozovna Střešovice 
vozovna, SSZ 6.147 

základní příprava k 
úpravě zastávky 

TRAM+BUS Vozovna 
Střešovice TSK-ÚDI

akce - rekonstrukce 
ulice a RTT (OMI, 

DPP)

ODA MHMP, MČ 
Praha 7, PČR-KŘ,  

TSK, DPP, ÚRM-KVP, 
OMI

studie, DÚR (DŘ SSZ), 
DSP 18 měsíců desítky milionů

20.1

Varianta A: o zbývající 
levobřežní část území Prahy 7, 

která není v současné době 
součástí „zóny 6 t“; hranici 

rozšířeného území zóny by tvořil 
levý břeh Vltavy přibližně od 
ulice Za Elektrárnou až po 

Hlávkův most

nezachovává 
příjezdové trasy pro 
zásobování České 

přístavy a.s. v 
Holešovicích a Libni 

(ODA MHMP požaduje 
trasy zachovat) 

20.2 ####################### viz varianta A (téměř 
nerealizovatelné)

21.1
Řešit pomocí „12 t zátek“, 
umístěných na radiálních 
komunikacích vedených 
směrem k centru města.

21.2

Pokud by nebyly „12 t zátky“ 
použity, došlo by k přírůstku 

zatížení o cca 3-5 tisíc TNA za
den zejména na trase 

Bělohorská – Patočkova – 
nový SZ úsek MO – 

V Holešovičkách – Liberecká; 
opatření je žádoucí realizovat.

Zóny 30                
– Potenciálně minimálně 

desítky oblastí

Úpravy dopravního znazněčení a 
stavební úpravy

V první etapě vyznačení 
převážně jen dopravním 

značením; následně postupně 
stavební úpravy

Nutno vymezit jednotlivé 
oblasti – zejména rezidenční 

mimo hlavní ulice
kdykoli opatření - dopravní 

značení

ODA MHMP, dotčené 
MČ, PČR-KŘ, TSK, 

ÚRM-KVP

studie, stanovení 
místní úpravy 6 - 9 měsíců

Zóna 30: zklidnění 
dopravy, zvýšení 

bezpečnosti, 
odstarnění bariér pro 

pohyb pěšky a na kole, 
postupná celková 

redukce dopravního 
značení v ulicích

30.1
Varianta A: celý prostor 

současné vozovky jako sdílený v 
režimu obytné zóny s 

umožněným průjezdem vozidel

možnost dopravně-
organizačních úprav pouze 

pomocí DZ / kompletní stavební 
přestavba

průjezd vozidel bez 
omezení zbytečně 
zhoršuje volnost 
pěšího pohybu

30.2

Varianta B: celý prostor 
současné vozovky jako pěší 
zóna s povoleným vjezdem 

jízdních kol a zásobováním, s 
vyloučením ostatních vozidel

 možnost dopravně-
organizačních úprav pouze 

pomocí DZ / kompletní stavební 
přestavba

Lublaňská musí  být v 
úseku Legerova – 

Lublaňská řešena jako 
(jednopruhová) 

obousměrná

31.1
Rozšíření a propojení ploch 

chodníku na úkor zálivy vozovky, 
která v současnosti slouží pro 

kolmé stání

31.2
v dalších etapách možné 

komplexnější úpravy v rámci 
osttaních chodníků a vozovky

náplavky (P1, P2, P5) Pražská nábřežní lavice

Lavice by měla být umísťována 
při patě náplavky a nábřežní zdi, 

kamenná podoba v souladu s 
charakterem náplavek

jednotlivé úseky / náplavky 2014

jednoduché opatření, 
které ještě zvýší 

atraktivitu a komfort 
náplavek pro veřejnostt

klíčové cyklistické 
průjezdy zejména v 

centru města

 Zajištění rovného hladnkého povrchu 
pro jízdu na kole Předlažba nebo broušení dlažby 2013 / 2014

bezpečnější a 
komfortnější pohyb po 
Praze na jízdním kole

… další akce a náměty dle 
dohody

32

vytvoření pobytového prostoru s 
vysokou společněskou aktivitou  

zmenšením plochy pro parkování 
vozidel

201431
zvýšení společenských 

aktivit ve veřejném 
prostoru, zejména pro 

lokální komunitu

odmítavé přijetí ze 
strany některých  

rezidentů (parkování, 
ruch atd.)

předprostor Bio OKO

duben/květen 2014

PČR nesouhlasí se 
zátkami, přijatelné je 

možná "zóna 12t"

znemožnění průjezdu 
TN širším centrem 
města, ponechání 

kapacity TKB jen pro 
OA

ODA MHMP, dotčené 
MČ, PČR-KŘ, TSK 

stanovení místní 
úpravy 9 měsíců jednotky milionů

ODA MHMP, dotčené 
MČ, PČR-KŘ, TSK, 

stanovení místní 
úpravy

################19

možný nesouhlas DPP, 
kvůli blízkému umístění 

Vozovny Střešovice, 
nutnost KOO s DPP v 

rámci jejich RTT

zvýšení pobytové 
kvality prostoru, 

zrychlení odbavování 
tramvají             

Návrh na omezení těžké NAD 
se týká zejména vztahu dálnic 
D5 – D11 a dále dálnice D5 – 
rychlostní komunikace R10 ve 

směru západ – východ

duben/květen 201421

OBLAST – ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A AUTOBUSY, ZÓNY 30

20 opatření - dopravní 
značení

Úprava ulice Patočkovy 
v úseku U Brusnice - 

Střešovická

22

9 měsíců jednotky milionů

výrazné zvýšení 
komfortu pro pěší 
pohyb v jednom z 

nejzatíženějších míst v 
Praze z hlediska pěší a 

veřejné dopravy

opatření - dopravní 
značení

LOKÁLNÍ ZÁSAHY
Lokální úpravy veřejných prostranství s lepšími podmínkami pro pěší pohyb a pobytové využití, zvyšující atraktivitu 
veřejného prostoru pro městský život.

30 I.P.Pavlova - 
Jugoslávská

odstranění bariér intenzivního pěšího 
pohybu a propojení jednotlivých částí v 
současnosti fragmentovaného prostoru

SSZ přechod pro chodce 
podél Legerovy ulice v 

přípravě, v rámci navazujících 
úprav může být zachována 

pouze část přes tramvajovou 
trať

podzim 2013 / jaro 2014 SSZ ve stupni DSP

Zamezení vjezdu těžké nákladní 
automobilové dopravy (TNA) nad 12t 

celkové hmotnosti do tunelového 
komplexu Blanka

Zóny s dopravním 
omezením                      – 

oblast širšího centra 
města (viz mapovou 

přílohu)

ochrana vnitřního 
města s hustou 

obytnou zástavbou, 
omezení negativních 

dopadů těžké nákladní 
dopravy na životní 

prostředí

33

Usměrnění provozu nákladní 
automobilové dopravy – rozšíření zóny 

se zákazem vjezdu nákladních 
automobilů nad 6 tun celkové 

hmotnosti ("zóny 6 t")

Zmenšení zátěže a aktivizace veřejného prostoru pro městský život; potřeba usměrnění provozu, resp. 
zamezení vjezdu těžké nákladní automobilové dopravy do vybraných částí města. Zároveň ve 
vhodných lokalitách zavedení zón Tempo 30 zvyšující bezpečnost a usnadňující pohyb pěšky a na kole

6/7

pracovní sKUpIna Urm + tsK-UdI (léto 2013):

podroBné prověřování KonKrétních opatření v loKalItách, 
zejména pro oBlast centra prahy a severojIžní magIstrály
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Na Jílu

Bulovka

Pomezní

Bulovka

Kubišova

Zenklova

Kubišova

Krejčího

Budínova

Krejčího

Stupňová

Zenklova

U Stírky

Liberecká

Valčíkova

GabčíkovaGabčíkova

Konšelská

Da
víd

ko
va

Na Korábě

Rozšířená

Na Stráži

Kandertova

Povltavská

Na Košince

Vosmíkových

Nad Rokoskou

Na Okrouhlíku

Kašparovo nám.

V Holešovičkách

!A.1.g

A ZÁMĚRY K REALIZACI
A.1.a Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Jižní spojka – 5. května – směr do centra
A.1.b Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Na Strži – 5. května – směr do centra
A.1.c Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Náměstí Hrdinů (5. května) – jih
A.1.d Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Náměstí Lounských (5. května) – jih
A.1.e Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Wenzigova – Legerova
A.1.f Zřízení nového světelného signalizačního zařízení Wenzigova – Sokolská
A.1.g Zřízení nového světelného signalizačního zařízení davídkova – Liberecká (světelná závora)
A.2.a Zklidnění nám. I. P. Pavlova a ústí ulice Jugoslávská; doplnění přechodů Rumunská – Legerova
A.2.b Muzejní oáza vč. úprav křižovatek Vinohradská – Legerova, Vinohradská – Václavské nám.
A.3 Úprava dopravně–urbanistického řešení ulice Žitné v koordinaci s úpravami Karlova nám. a SSZ

B ZÁMĚRY K PROVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI VARIANT A NÁSLEDNÉ REALIZACI
B.1 Zavedení dopravních opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu na severojižní magistrále
B.2 Dopravní zklidnění (zneprůjezdnění) Malé Strany
B.3 Dopravní zklidnění (zneprůjezdnění) Smetanova nábřeží

V SOUVISLOSTI SE ZAHÁJENÍM PROVOZU TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA 
NÁVRH AKCÍ NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI HL. M. PRAHY 



Zneprůjezdnění Malé Strany 
a Smetanova nábřeží

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Muzejní oáza 2014 / 
Severojižní magistrála

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Nové SSZ a příčné vazby 
na SJM  pro rok 2014

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Žitná ulice 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Opatření pro veřejnou a 
bezmotorovou dopravu na SJM 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Náměstí I. P. Pavlova 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 



Nové SSZ a příčNé vaZby 
Na SJM  pro rok 2014

Studie základních úprav 2013



1.a

1.g

1.b

1.c
1.d

1.e+f

1.a - Světelná závora i – Múk Spořilov (5. května – Jižní spojka)

1.b - Světelná závora ii – na Strži – 5. května

1.c - SSz náměstí hrdinů – 5. května – jižní část (přechod)

1.d - SSz lounských – 5. května

1.e - SSz Wenzigova – legerova

1.f - SSz Wenzigova – Sokolská

1.g - liberecká – davídkova

lokality



PROVĚŘIT

ŘEŠENÍ POMOCÍ PRO
VIZORNÍ / TRVALÉ SSZ

MOŽNÝ PRŮJEZD IZS, 
ALE NE PODJÍŽDĚNÍ

V PRVNÍ ETAPĚ POUZE NESTAVEBNĚ POMOCÍ ÚPRAV DZ
SSZ

ODDĚLENÍ JP PŘÍMO A VPRAVO 
DEMONTOVATELNÝMI PRVKY DZ

PROVĚŘENÍ DÉLKY ODDĚLENÍ JP

MO - J
IŽNÍ S

POJKA

UL. 5. KVĚTNA

SMĚR BARRANDOVSKÝ MOST 

SMĚR CENTRUM

3 JÍZDNÍ PRUHY

SVĚTELNÁ ZÁVORA PRO ODKLON VNITROMĚSTSKÉHO 
TRANZITU ZE SJM NA MOSvětelná závora i

 
5. května
x Jižní spojka

1.a



SSZ

UL. HVĚZDOVA

UL. NA STRŽI

UL. 5. KVĚTNA

SMĚR CENTRUM

ŘEŠENÍ POMOCÍ PROVIZORNÍ / TRVALÉ SSZ

SVĚTELNÁ ZÁVORA PRO DÁVKOVÁNÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE 
PŘI VJEZDU DO MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

V PRVNÍ ETAPĚ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
KŘIŽOVATKY BEZE ZMĚNY

Světelná závora ii 

na Strži
x 5. května

1.b



PRUHY

PRUHY

DOPLNĚNÍ SSZ PŘECHODU PRO CHODCE 
A PRŮJEZDU PRO CYKLISTY

SSZ

VYTVOŘENÍ PĚŠÍ VAZBY A 
CYKLISTICKÉHO PROPOJENÍ

NÁMĚSTÍ HRDINŮ

DĚKANSKÁ VINICE 1

UL. SOUDNÍ

NA PANKRÁCI

UL. 5. KVĚTNA

SM
ĚR CENTRUM

náměstí hrdinů
jih

1.c



PRUHY

PRUHY

SSZ PŘECHOD PRO CHODCE 

UL. 5. KVĚTNA

SM
ĚR CENTRUM

SOUČASNÝ 
MIMOÚROVŇOVÝ 
PODCHOD

MĚSTOTVORNÉ PROPOJENÍ DVOU ČÁSTÍ 
MĚSTA PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKÝ POHYB

UL. V
IKTORINOVA

UL. LOUNSKÝCH

lounských
x 5. května

1.d



PRUHY

PRUHY

WENZIGOVA PRO JÍZDNÍ KOLA
OBOUSMĚRNĚ V CELÉ DÉLCE

WENZIGOVA PRO JÍZDNÍ KOLA
OBOUSMĚRNĚ V CELÉ DÉLCE

BEZBARIÉROVÉ PŘÍMÉ PĚŠÍ 
PROPOJENÍ WENZIGOVOU ULICÍ

ÚPRAVA SMĚRU JÍZDY AUTOMOBILŮ 
(OBRÁCENÍ JEDNOSMĚRNOSTI)

UL
. L

EG
ER

OV
A

UL
. S

OK
OL

SK
Á

UL. WENZIGOVA

legerova
x Wenzigova

Sokolská 
x Wenzigova

1.e
1.f



UL. V HOLEŠOVIČKÁCH

UL. LIBERECKÁ

UL
. D

AV
ÍD

KO
VA

UL
. N

A 
VA

RT
Ě

UL. STŘÍŽKOVSKÁ

UL. NA STRÁŽI

NÁMĚSTÍ NA STRÁŽI

DAVÍDKOVA
- VYŠŠÍ KVALITA A BEZPEČNOST VEŘEJNÉHO PROSTORU 
PRO PĚŠÍ (BAREVNOST, OSVĚTLENÍ, MATERIÁLY)
- PONECHÁNÍ POUZE BĚŽNÉHO JÍZDNÍHO PRUHU NA 
STOUPÁNÍ
- ZAJISTIT OBOUSMĚRNÝ PROVOZ JÍZDNÍCH KOL

SSZ ZÁVORA NA UL. LIBERECKÁ 
VE SMĚRU DO CENTRA

SSZ
liberecká
x davídkova

1.g



Muzejní oáza 2014 / 
Severojižní MagiStrála

Studie základních úprav 2013



001 | propojení václavSkého náměStí a národního muzea

národní muzeum je pohledová dominanta zakončující václavské náměstí.

Sochu Sv. václava a národní muzeum nedělí jen magistrála, bariéru tvoří již tato neprostupná keříková 
plocha.

Fyzické propojení václavského náměstí a národního muzea zcela chybí.

chodce zastaví série bariér, řetězů, nekoncepčních keříků i frekventovaná magistrála.



jediná bezbariérová alternativa k trase podchodem je tento přechod. Svodidla do městského prostředí 
nepatří.

přes nevhodnou úpravu si tudy cestu mnoho lidí zkracuje.

jediné pěší propojení václavského náměstí a vinohradské ulice

chodce od magistrály dělí tři linie řetězů a zábradlí.  

001 | propojení václavSkého náměStí a národního muzea



vizuální i fyzická bariéra na vinohradské směrem k václavskému náměstí

kolizní místo na úzkém chodníku

chodník zúžený na 1,2m. mimo jiné tudy vede bezbariérový přestup mezi trasou metra a a c. 

pěší podchod pod legerovou ulicí - jediný průchod od vinohradské ulice k václavskému náměstí

002 | ceSta z václavSkého náměStí na vinohradSkou třídu



Státní opera je magistrálou odříznuta.

chybí přechod pro chodce vedoucí ke Státní opeře.

003 | příStup ke Státní opeře

přístup do parku přes nepříjemný podchod.

zanedbaný stav parku za historickou budovou národního muzea.

004 | ČelakovSkého Sady



průhled vinohradskou ulicí k václavskému náměstí

na křížení vinohradské a legerovy chybí pěší vazby, úrovňové přechody. ulice legerova - chybí chodník pro přímý přístup z vinohrad k hlavnímu nádraží, v úseku je navíc 
povolená rychlost 70km/h

i přes chybějící chodník tudy projdou denně stovky lidí.

005 | křížení  vinohradSké třídy a legerovy ulice 006 | Spojení vinohrad a hlavního nádraží



z václavského náměstí lze na vinohradskou kolo vést ve stísněném prostoru s chodci, průjezd napříč 
přes Sjm je nelegální.

žádaný je i opačný směr průjezdu z vinohrad do centra města, tudy dnes legálně projet nejde.

jediný příjezd na kole "po ulici" k secesní budově hlavního nádraží. kvůli neexistující alternativě je tato cesta používaná i přes svuj v současnosti nevyhovující stav z hlediska kvality prostředí i špatné 
bezpečnosti.

007 | na kole



analýza pohybu

úzké hrdlo na jediné pěší spojnici václavského 

náměstí a vinohrad v podobě chodníku širokého 

1,2m.

všechen pěší pohyb po václavském náměstí je u 

Sjm sveden na jediný přechod pro chodce a do 

podchodů metra

přístup do Čelakovského sadů jako alternativa 

podchodu u vinohradské

přístup ke Státní opeře podchodem

zcela chybí pěší propojení vinohradské ulice a 

hlavního nádraží 

z vinohrad (vinohradská třída, náměstí míru) 

na václavské náměstí se lze dostat pouze tímto 

úzkým tmavým podchodem pod legerovou ulicí

pěší vazby

Bariéra, absence příčných vazeb



analýza pohybu

veřejná doprava



analýza pohybu

automobilová
doprava



analýza pohybu

cyklodoprava



problémový
výkres



problémový výkres

Bezbariérový přestup mezi trasou a a c metra

Bariéry a zábradlí

nevhodné dopravní řešení

nevhodně upravené pěší plochy

křoví ve středovém pásu václavského náměstí 

mezi výstupy z metra fyzicky i vizuálně odděluje 

sochou Sv. václava a fontánu před národním 

muzeem

Státní opera odříznutá od ulice politických vězňů 

a zástavby nového města, přístupná pouze 

nevhodným bariérovým podchodem

úzký a dlouhý podchod se schodištěm a 

rampou jako jediné možné pěší propojení mezi 

václavským náměstím a vinohradskou

chybějící úrovňové pěší vazby na vinohradské

chybějící chodník v legerově ulici (podél úseku 

s povolenou rychlostí 70km/h) propojující 

vinohrady a hlavní nádraží, přesto zde denně 

projde několik stovek lidí

chodník nevhodně přerušovaný vjezdy. 

neupravený zlom v místech stropní desky 

vestibulu metra. 
Stísněný vyčkávací prostor pro chodce mezi Sjm 

a vjezdem na václavské náměstí, kde je navíc 

možný relativně rychlý průjezd vozidel

Sjm tvoří fyzickou bariéru oddělující národní 

muzeum od václavského náměstí, zejména 

kombinací sloupků s řetízkovými zábranami  s 

nepřetržitým průjezdem vozidel z Wilsonovy 

nebo vinohradské ulice

úzké hrdlo vinohradské s nenormovým 

chodníkem šířky pouze 1,2 m jako jediné možné 

pěší propojení mezi václavským náměstím 

a vinohradskou (a zároveň jediné místo pro 

bezbariérový přestup mezi trasou metra a a c)



propojit václavské náměstí s vinohradskou třídou



připojit národní muzeum k václavskému náměstí 



etapizace

Současný stav
převažuje doprava



rok 2014+
propojení čtvrtí

etapizace



vize do budoucna
muzejní oáza

etapizace



• obnovení přímého fyzického i psychologického propojení 

václavského náměstí a vinohradské třídy, resp. nového 

města a vinohrad;

• nahrazení úzkého chodníku, mimoúrovňového podchodu 

a rampy komfortním městským bezbariérovým chodníkem 

v historické stopě v rámci uličního profilu;

• výrazné potlačení negativního bariérového působení 

severojižní magistrály doplněním světelně řízených 

bezmotorových vazeb, včetně zmenšení a přerozdělení 

ploch vozovek.

propojit václavské náměstí s vinohradskou třídou



M
EZ

IB
RA

NS
KÁ LEGEROVA

WILSONOVA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

VINOHRADSKÁ

propojení 
dvou čtvrtí

principy řešení



• obnovení přímého vizuálního, fyzického i psychologického 

připojení václavského náměstí ke staré budově národního muzea;

• nahrazení fragmentovaného bariérového prostoru pásů 

vozovek, úzkých či chybějících chodníků, křoví, zábradlí, zábran 

a řetězů velkorysým, volně pochozím sdíleným prostranstvím;

• výrazné potlačení negativního působení severojižní magistrály 

před historickou budovou národního muzea časovým střídáním 

fáze plynulého průjezdu vozidel po magistrále a volného 

bezmotorového pohybu v celé šířce václavského náměstí.  

připojit národní muzeum k václavskému náměstí 



Stav 2013 národní muzeum je odděleno
od václavSkého náměStí

připojení muzea k václavskému náměstí 



etapa 2014 znovupřipojení národního muzea
k václavSkému náměStí

připojení muzea k václavskému náměstí 



Stav 2013 národní muzeum je odděleno
od václavSkého náměStí

připojení muzea k václavskému náměstí 

magiStrála jedemagiStrála Stojí



etapa 2014 znovupřipojení národního muzea
k václavSkému náměStí

připojení muzea k václavskému náměstí 

magiStrála jedemagiStrála Stojí



TRAM

M
EZ

IB
RA

NS
KÁ

LEGEROVA

WILSONOVA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

VINOHRADSKÁ

Specifikace
úprav



TRAM

M
EZ

IB
RA

NS
KÁ

LEGEROVA

WILSONOVA

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

VINOHRADSKÁlevé odbočení automobilů ze Sjm od opery do vinohradské možné 

obdobně jako dnes, z vinohradské do mezibranské obdobně jako při 

několikaleté provizorní úpravě kvůli rádiu Svobodná evropa (ale s 

bezpečnější SSz úpravou napojení u garáží Slovan)

Bezpečné, legální a přímé obousměrné propojení pro jízdní kola mezi 

václavským náměstím a vinohradskou ulicí s minimálními náklady, které 

navíc umožní rozšíření ploch chodníků a zcela bezkolizní křížení vůči pěší 

i motorové dopravě

vytvoření komfortního širokého přímého bezbariérového městského 

chodníku mezi václavským náměstím a vinohradskou ulicí

tramvaj

automobilová doprava

cyklotrasa a24

nový či rozšířený chodník

přechod pro chodce

vytvoření pěší vazby

přímé pěší propojení václavského náměstí a 

národního muzea, zrušení keříkové zeleně, 

rozšíření přechodů

Specifikace
úprav



propojit václavské náměstí
s vinohradskou třídou

připojit národní muzeum
k václavskému náměstí 

základní cíle 1. etapy (v roce 2014+)



Náměstí I. P. Pavlova 
Studie základních úprav 2013

iprkancelář veřejného prostoru 



Fotodokumentace současného stavu

potenciálně přívětivý prostor se stromořadím z doby, kdy se prostor choval jako náměstí.náměstí uprostřed přetínají řadící pruhy pro automobilovou dopravu

vyšlapaný trávník názorně zobrazuje poptávanou pěší vazbuabsence přechodu pro chodce. logické poptávané pěší vazby nezabrání ani zábradlí. 



nepříjemný průchozí koridor, kde bylo stromořadí zrušeno již před několika desetiletími.

několik nově osazených laviček bohužel neřeší podstatné problémy prostoru

Frekventované pěší propojení přes 4 jízdní pruhy Magistrály

Jako místo k zastavení a pobytu nouzově slouží i bezpečnostní zábradlí.

Fotodokumentace současného stavu



poptávaná pěší vazba přes ústí Jugoslávské ulice je v současnosti zahrazena zábradlím.

naopak přecházení současné vozovky je vhodnější formou zvýšeného sdíleného prostoru v režimu pěší 
zóny bez SSz.

přes tramvajovou trať je žádoucí zajistit pěší vazbu pomocí SSz.

zastřešení vstupu do metra vytváří vizuální i fyzickou bariéru v prostoru.

Fotodokumentace současného stavu



Jižní chodník Jugoslávské je stísněný mezi budovu a zábradlí.

prostor tramvajových zastávek i. p. pavlova s bariérou zábradlí znemožňuje příčný pohyb.

vstup do metra z tramvajového ostrůvku připomíná "hnací koridor" mezi zábradlím.

násilné koridorové vedení na ústí lublaňské ulice lze nahradit vhodnějším sdíleným prostorem.

Fotodokumentace současného stavu



historické fotografie



I.P. PAVLOVA - LUBLAŇSKÁ

PŘEDLÁŽDĚNÍ V ÚROVNI CHODNÍKU, PĚŠÍ NEBO 
OBYTNÁ ZÓNA

ODSTRANĚNÍ 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

NAVÁZÁNÍ VÝSTUPU Z METRA NA ZASTÁVKU TRAMVAJE
DOPLNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCEPŘEDLÁŽDĚNÍ, PĚŠÍ ZÓNA

ODSTRANĚNÍ 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

ZNOVUOBNOVENÍ STROMŮ

ODSTRANĚNÍ 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

OVĚŘENÍ MOŽNOSTI ZMĚNY PARKOVÁNÍ 
- POUZE NA JEDNÉ STRANĚ VOZOVKY

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A 
MOBILIÁŘE V PARKOVÉ ČÁSTI

DOPLNĚNÍ PŘECHODŮ 
PRO CHODCE

DOPLNĚNÍ PŘECHODŮ 
PRO CHODCE

I.P. PAVLOVA - JIŽNÍ ČÁST

I.P. PAVLOVA - SEVERNÍ ČÁSTSpecifikace úprav



PŘEDLÁŽDĚNÍ, SDÍLENÝ 
PROSTOR V ÚROVNI 
CHODNÍKU

ODSTRANĚNÍ 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO 
ZÁBRADLÍ

NAVÁZÁNÍ VÝSTUPU Z 
METRA NA ZASTÁVKU 
TRAMVAJE

DOPLNĚNÍ SSZ 
PĚŠÍ VAZBY

ZMĚNA AKCE TSK

I.P. PAVLOVA - LUBLAŇSKÁ

PŘEDLÁŽDĚNÍ V ÚROVNI CHODNÍKU, PĚŠÍ NEBO 
OBYTNÁ ZÓNA

ODSTRANĚNÍ 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ

NAVÁZÁNÍ VÝSTUPU Z METRA NA ZASTÁVKU TRAMVAJE
DOPLNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE

PROVĚŘENÍ REŽIMU PĚŠÍ NEBO 
OBYTNÉ ZÓNY

Specifikace úprav



Opatření prO veřejnOu a 
bezmOtOrOvOu dOpravu na Sjm 

Studie základních úprav 2013



ZneprůjeZdnění Malé Strany 
a SMetanova nábřeží

Studie základních úprav 2013



( ZneprůjeZdnění ) 

Zklidnění
Malé Strany a SMetanova nábřeží



Oba břehy je nezbytné řešit v přímé koordinaci. z dosavadních modelů a analýz 

vyplývá jasné doporučení se na oba břehy zaměřit současně. 

nejvhodnější řešení vybrat na základě podrobnějšího prověření a porovnání scénářů 

(s možností kombinace jiného opatření na každém břehu).

v první etapě lze provést zejména dopravně-organizační úpravy formou dopravního 

značení ve zkušebním provozu a dílčí stavební úpravy bez omezujícího vlivu.

provoz vozidel veřejné dopravy, jízdních kol, izS a správce komunikace bude 

zachován vždy zcela bez omezení (v obdobném rozsahu jako v současnosti).

vhodné je postupně provádět dílčí stavební "akupunkturní" zásahy, které budou 

především zvyšovat kvalitu veřejného prostoru (například rozšíření chodníků).





varianta MS 01 varianta MS 02

Specifikace úprav
Malá Strana



Specifikace úprav
Staré Město

varianta SM 01 varianta SM 02 varianta SM 03



tSk praha provádí podrobnější prověřování možných úprav 

v rámci pracovní skupiny ipr – tSk.

dílčí stavební "akupunkturní" zásahy

 *  zvýšení kvality veřejného prostoru

    (například rozšíření chodníků nebo tramvajových zastávek)

 *  bez dopadů na intenzitu automobilové dopravy nebo s částečnými dopady



























Malá Straná a SMetanovo nábřeží

ZklidŇování

+ akUpUnktUrní ZáSaHy



Žitná ulice 

Studie základních úprav 2013



ústí anglické do Žitné, která začíná mezi oběmi rameny Severojižní magistrály.

postupné rozšiřování ulice na dvojnásobnou šířku. kritické hrdlo - šířka ulice mezi domy pouze 12,5m

horní úsek Žitné má konstantní šířku a relativně široké chodníky.

001 | ulice Žitná



úsek ulice vymezený zdí zahrady namísto fasádou domů.

Opravené chodníky před některými domy. poptávka po cyklistickém propojení.

ústí Štěpánské ulice, která čeká několik let na rekonstrukci.

Spodní úsek Žitné má velmi komfortně široký chodník a ulice dosahuje celkové šířky až 25m. 



analýza pohybu   /   pěší pohyb 



analýza pohybu   /   pěší pohyb analýza pohybu   /   veřejná doprava 



analýza pohybu   /   automobilová doprava 



analýza pohybu   /   automobilová doprava analýza pohybu   /   cyklodoprava 



problémový výkres

velkorysá šířka ulice 25m

Časté blokování chodníku parkujícími vozidly

rozlehlá plocha křižovatky Žitná x Štěpánská

 Široký komfortní chodník

příliš široká vozovka



dva odbočující pruhy v ostrém oblouku

chybějící přechody pro chodceŠířka ulice pouhých 12,5m

kritické hrdlo s úzkými chodníky

přechody pro chodce přes 3 jízdní pruhy bez 

světelné signalizace

problémový výkres



princip řešení

rozšíření současných chodníků pro pěší

redukce automobilové dopravy na dva jízdní pruhy (místo 3)

vytvoření samostatného stoupacího cyklistického pásu

doplnění stromořadí

zachování podélných parkovacích stání
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Specifikace úprav

Řešení křižovatky a SSz v rámci úprav karlova náměstí

zachování podélných parkovacích stání

koordinovat SSz s rekonstrukcí ulice Štěpánská

vytvoření samostatného stoupacího cyklistického pásu, 

vč. plnohodnotného řešení v křižovatkách

doplnění stromořadí, vč. případných přeložek sítí
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zachování podélných parkovacích stání

rozšíření současných chodníků a doplnění přechodů pro chodce v jejich přímém prodloužení

vytvoření samostatného stoupacího cyklistického pásu, 

vč. plnohodnotného řešení v křižovatkách

zvýšení bezpečnosti současných přechodů pro 

chodce shodným způsobem v obou případech

doplnění stromořadí, vč. případných přeložek sítí

Specifikace úprav



etapizace

v roce 2014+ v dalších etapách

Světelně signalizační 
zařízení křižovatek

Stavební úpravy 
mezikřižovatkových úseků

dopravně organizační 
úpravy a opatření 
mezikřižovatkových 
úseků, ev. včetně dílčích 
stavebních úprav

doplnění stromořadí

rekonstrukce Štěpánské

humanizace
Severojižní magistrály



Seznam konkrétních 
návrhů k prověření

StrOmOŘadí 
• Rozsah úseků _ Karlovo náměstí – Štěpánská, Krakovská – Sokolská, případně v části úseku Štěpánská – Krakovská

• Umístění stromořadí _ v jižní části v rámci chodníku nebo parkovacího pásu, ověření realizovatelnosti stromořadí v severní části

úpravy prO zkvalitnění pěŠíhO pOhybu 
• Řešení přerušené pěší vazby při napojení vedlejších ulic _ formou chodníkových přejezdů nebo povrchem vozovky

• Rozšíření chodníků v maximální možné míře

• Vymezení prostorů a formy městského mobiliáře

• Zvýšení bezpečnosti přechodů přes Žitnou ulici

ŘeŠení cykliStickéhO páSu 
• Ve stejné výškové úrovni s chodníkem

• Ve stejné výškové úrovni s vozovkou

• V rozdílné výškové úrovni mezi vozovkou a chodníkem

ŘeŠení parkOvacíhO páSu 
• Ve vozovce _ v živici nebo dlažbě

• Ve zvýšené poloze



Zneprůjezdnění Malé Strany 
a Smetanova nábřeží

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Muzejní oáza 2014 / 
Severojižní magistrála

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Nové SSZ a příčné vazby 
na SJM  pro rok 2014

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Žitná ulice 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Opatření pro veřejnou a 
bezmotorovou dopravu na SJM 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 

Náměstí I. P. Pavlova 

STUDIE ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 2013

IPRKancelář Veřejného Prostoru 
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